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П Р О Т О К О Л  

 

№ 4  

 

Днес 12 декември 2019 г. от 16.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена 

се проведе  извънредно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха всички 13 общински съветника.  

От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община 

Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан 

Иванов – кметски наместник с. Палици. 

Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира 

необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за 

дневен ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно приемане Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Вн.:Председател на Временна комисия   

2. Предложение относно избор на заместник-председател на Общински съвет – 

Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

3. Предложение относно определяне поименен състав на Постоянните комисии към 

Общински съвет – Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по внесения проект за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Вн.:Председател на Временна комисия   
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2. Предложение относно избор на заместник-председател на Общински съвет – 

Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

3. Предложение относно определяне поименен състав на Постоянните комисии към 

Общински съвет – Елена. 

                                                               Вн.:Председател на ОбС   

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена и председател на Временната комисия по 

подготовка на Правилник г-н Стоян Златев запозна присъстващите с предложението за 

приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като уточни, че приемането 

на основния нормативен акт на Общинския съвет според него следва да се приема глава по 

глава. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава І.ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ: 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава 

ІІ.КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ІІІ. 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Ние предлагаме в чл. 14, ал. 1 да се запише 

„Заместник-председатели“. Идеята ни е свързано с това че имаме квалитет, като 

съотношение сме почти на равно и заслужено може да има още един заместник-

председател. Смятам, че е приемливо предложението ми в духа на взаимоотношенията, 

които имаме в годините ГЕРБ и БСП. 

Други изказвания не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ІV. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава V. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава VІ. 

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
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В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава VІІ. 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава VІІІ. 

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ІХ. 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава Х. 

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІ. 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІІ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІІІ. 

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Давам думата за обсъждане на Глава ХІV. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

постъпилото предложение в чл. 14, ал. 1 да се запише:“Заместник-председатели“: 

“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 / 12.12.2019 г. 

 

Относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет  

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

На основание чл. 21, ал. 3, в изпълнение на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 26 от Закона 

за нормативните актове, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна  присъстващите 

с предложението за избор на заместник-председател на Общински съвет – Елена и даде 

думата за предложения за избор на втори заместник-председател във връзка с направеното 

предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Първо да се знае, ние приемаме категорично             

г-н Валентин Гуцов да бъде заместник-председател на Общинския съвет. Кандидатура за 

избор на втори заместник-председател ще внесем на следващо заседание на Общинския 

съвет. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за избор на заместник-председател на Общински съвет – Елена: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 / 12.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет - Елена 

 

На основание чл. 24, ал. 2, в изпълнение на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 1, и ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

 



Мандат 2019 – 2023 г. 

Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 12.12.2019 г. 

 

 5 

Р Е Ш И: 

 

Избира за заместник - председател на Общински съвет – Елена ВАЛЕНТИН 

ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложението за определяне поименен състав на Постоянните комисии към Общински 

съвет – Елена, като уточни, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общинския съвет избира постоянни комисии и определя състава им 

според професионалната подготовка и лично желание на общинските съветници. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за определяне поименен състав на Постоянните комисии към Общински 

съвет – Елена: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 / 12.12.2019 г. 

 

Относно: Определяне поименен състав на Постоянните комисии към Общински 

съвет - Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя следния поименен състав на Постоянните комисии към Общински 

съвет Елена: 

1.1. Бюджет и финанси: 

1.1.1. Стефан Иванов Минчев 

1.1.2. Йордан Иванов Йорданов 

1.1.3. Сашо Петков Топалов 

1.1.4. Симеон Стоянов Кънчев 

1.1.5. Зехра Халилова Салиева 

 

1.2. Устройство на територията: 

1.2.1. Валентин Владимиров Гуцов 

1.2.2. Анета Илиева Ламбурова 

1.2.3. Мартин Иванов Трухчев 

1.2.4. Лазар Николов Костов 

1.2.5. Даниел Весков Василев 
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1.3. Местно самоуправление: 

1.3.1. Валентин Владимиров Гуцов 

1.3.2. Стела Петрова Горбанова-Василева 

1.3.3. Сашо Петков Топалов  

1.3.4. Анастасия Петкова Тонева-Пеева 

1.3.5. Зехра Халилова Салиева 

 

      1.4.     Общинска собственост: 

1.4.1. Йордан Иванов Йорданов 

1.4.2. Стефан Иванов Минчев 

1.4.3. Мартин Иванов Трухчев 

1.4.4. Симеон Стоянов Кънчев 

1.4.5. Даниел Весков Василев 

 

1.5. Хуманитарни дейности: 

1.5.1. Стела Петрова Горбанова-Василева 

1.5.2. Анета Илиева Ламбурова 

1.5.3. Лазар Николов Костов 

1.5.4. Анастасия Петкова Тонева-Пеева 

1.5.5. Зехра Халилова Салиева 

 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев уточни, че след като са 

приети поименните състави на Постоянните комисии следва всяка комисия да избере от 

състава си председател, който да организира и ръководи заседанията. Избора на 

председател на Постоянните комисии става от Общинския съвет с явно гласуване. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

предложение за председател на Постоянна комисия по „Бюджет и финанси“. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната 

комисия по „Бюджет и финанси“ досегашния председател на комисията г-н Стефан 

Минчев. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепям кандидатурата за председател на 

Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ г-н Стефан Минчев. Ние от групата на БСП 

няма да вземаме председателски постове.  

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ да бъде 

избран г-н Стефан Минчев: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 / 12.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси 

към  Общински съвет – Елена  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 
Избира Г-Н СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ за председател на Постоянната 

комисия по БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ към Общински съвет - Елена. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

предложение за председател на Постоянна комисия по „Устройство на територията“. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Мартин Трухчев – общински съветник: Предлагам за председател на Постоянната комисия 

по „Устройство на територията“ г-н Валентин Гуцов. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Г-н Валентин Гуцов е избран за заместник-

председател на Общинския съвет и едновременно с това да бъде и председател на 

Постоянна комисия. Не е ли противоречие с нормативната уредба. Аз предлагам за 

председател на Постоянната комисия г-н Даниел Василев. Казах, че няма да вземаме 

председателски места, но мисля, че е редно. Приемете в духа на колегиалност, по който 

вървим сега в този мандат и ние да имаме.  

Стоян Златев – председател на ОбС-Елена: Не съм срещал в нормативната уредба 

ограничение заместник-председател на Общински съвет да не може да бъде председател 

на Постоянна комисия. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Смятам предложението Ви                

г-н Топалов за несериозно. Аз няма да подкрепя тази кандидатура. Нищо лично спрямо 

момчето. Ако бяхте предложил в предходната комисия за председател г-н Симеон Кънчев 

щях да се съглася. Г-н Василев е нов общински съветник и според мен следва да извърви 

пътя, който сме вървели ние докато станем председатели на Постоянните комисии. Липсва 

му опит. Отново казвам нищо лично и по никакъв начин не искам да обидя колегата. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Това което казвате Вие г-жо Горбанова е несериозно. 

Г-н Василев е равнопоставен общински съветник. Не съм съгласен с Вашата позиция. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията“ 

да бъде избран г-н Валентин Гуцов: 

“ЗА” – 8, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 / 12.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Устройство на 

територията към Общински съвет – Елена  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

 

Р Е Ш И: 

 
Избира Г-Н ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ за председател на 

Постоянната комисия по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА към Общински съвет - 

Елена. 

 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

предложение за председател на Постоянна комисия по „Местно самоуправление“. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам за председател д-р Стела Горбанова-

Василева. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателя на Общинския съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по „Местно самоуправление“ да 

бъде избрана д-р Стела Горбанова-Василева: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 / 12.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Местно 

самоуправление към  Общински съвет – Елена  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Избира Д-Р СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА за председател на 

Постоянната комисия по МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ към Общински съвет - 

Елена. 

 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

предложение за председател на Постоянна комисия по „Общинска собственост“. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Предлагам за председател на 

Постоянната комисия по „Общинска собственост“ г-н Йордан Йорданов. Той бе 

председател на комисията в предния мандат успя да се справи отговорно със задълженията 

си. 
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Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по „Общинска собственост“ да 

бъде избран г-н Йордан Йорданов: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 / 12.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Общинска 

собственост към  Общински съвет – Елена  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

Избира Г-Н ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ за председател на Постоянната 

комисия по ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към Общински съвет Елена. 

 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

предложение за председател на Постоянна комисия по „Хуманитарни дейности“. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам за председател г-жа Анастасия Тонева-

Пеева. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

г-жа Анастасия Тонева-Пеева - общински съветник: Благодаря, но си правя отвод. Не 

желая да заема поста председател на Постоянната комисия. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Предлагам за председател г-жа Анета Ламбурова 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности“ да 

бъде избрана г-жа Анета Ламбурова: 

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 / 12.12.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на председател на Постоянната комисия по Хуманитарни 

дейности към  Общински съвет – Елена  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 
Избира Г-ЖА АНЕТА ИЛИЕВА ЛАМБУРОВА за председател на Постоянната 

комисия по ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ към Общински съвет - Елена. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет - Елена            

г-н Стоян Златев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:15 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС“ 


